
SIDENSJÖ med SKORPED.
(N. Ångermanland.)

Till Nätra pastorat, som vid 1300-talets början saknade annex, hörde under
senare delen af samma århundrade Sidensjö kapell, omnämndt första gången under
namnformen Sidunxsiö i ett af ärkebiskop Henrik den 17 juli 1386 utfärdadt bref
(SRP n. 2248).  Kapellförsamlingens afsöndring till eget pastorat synes ha ägt rum
vid öfvergången från medeltiden till nya tiden (se inledn. till Nätra). Gället räknades,
liksom Grundsunda, till de svagaste i Ångermanland, hvarför khden i Sidensjö genom
kon. Johan III:s bref 11 juni 1569 tillerkändes ett årligt vederlag om 8 t:r spl, särskildt
på grund af den betungande gästning af krigsfolk, som fejden med Norge medfört.
Vederlaget, som bekräftades 1579, indrogs emellertid af kon. Carl XI,  men  sedan
det  intygats,  att  båda  de  bemälta  pastoraten  (Sidensjö och Grundsunda) voro af
så svaga villkor, att pastorerna för sin bärgning voro beroende af detta lönetillskott,
lät konungen dem genom bref 8 juni 1694 nådigst återfå detsamma.

I dec. 1774 ingingo några af de aflägsnare byarna i socknen till konsist. med anhål-
lan att få bygga ett kapell,  där  gudstjänst  kunde  hållas  4 gånger om sommaren och
4 om vintern. I en senare inlaga 23 apr. 1775 förbundo de sig att för hvarje predikan
erlägga 3 dlr och hålla prästen med skjuts för fram- och återresan.  Som  lämplig
plats  för  kapellet angafs först Mosjö, sedan Skorped.  Konsist.  tillstyrkte  ansökan
24 maj 1775  och  byggnaden  uppfördes  s. å. i sistnämnda by.  Kapellborna  anhöllo
i april följande år, att deras nybyggda kyrka jämte kyrkogården måtte invigas och
helgas Herranom. På grund af hög ålder och skröplig hälsa anmodade biskopen
kontraktsprosten Carl Genberg i Arnäs att verkställa förrättningen. Skorpeds kapell
erhöll egen predikant 20 jan. 1779, hvilken befattning ombildades till komministratur
7 maj 1823.  Anordningen  med  tvänne  komministrar  i  pastoratet varade ej längre
än till 1841, då K. Maj:t 23 nov. föreskref att komministraturen i Sidensjö skulle
förflyttas till Skorped och förenas med därvarande. Genom kgl. bref 6 febr. 1863
åtskiljdes slutligen Skorped från moderförsamlingen, och sedan dess har Sidensjö
khde varit ensam ordin. prästman inom sitt pastorat.

En del af stomhemmanet Bredåker, som innehafves af khden i Sidensjö jämte
prästbordet, uppläts jämlikt kgl. bref 5 febr. 1839 till boställe åt församlingens kom-
minister. Då emellertid komministraturen i Sidensjö flyttades till Skorped, skulle
jorden återfallit till stomhemmanet, men öfverläts i stället genom kgl. bref 25 febr.
1843 till boställe åt församlingens skollärare, mot af Kgl. Maj:t fastställd arrende-
afgift, som tillfaller khden.

Den medeltida stenkyrkan i Sidensjö, 35 aln. lång, 18 aln. bred, har utprägladt
romboidisk grundplan (se Cornell, fig. 40) och saknar torn. Vapenhuset är af sten,
sakristian af trä, byggd vid 1700-talets midt som ersättning för en äldre af sten.
Kyrkans stjärnhvalf äro ej ursprungliga. År 1728 hade man fullbordat en större repa-
ration med spånläggning af tak, förnyande af golf och bänkar samt förfärdigande af
skrank och pyramider. Altaruppsatsen, som omramar korfönstret, härrör från 1700-
talets senare hälft, predikstolen från dess förra hälft. Klockorna hänga i en trästapel
med årtalet 1736 i flöjeln.  Af medeltida inventarier återstå endast några träskulp-
turer från omkring 1500, nu deponerade i Hsands museum.
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Natten till den 31 juli 1859 föröfvades ett inbrott i sakristian, hvarvid en del
silfversaker bortstulos,  däribland en kalk om 34 lod med årtalet 1585 och inskrip-
tion å foten: »Goth ist mein Trost», samt åtskilliga altarkärl, skänkta af försam-
lingens herdar.

Sidensjö kyrka är afbildad i Cornell, Norrl. kyrkl. konst s. 95.

KYRKOHERDAR.

1.  Herr Anders [1542-56], förste lutherska khden i Sidensjö,
arrenderade under dessa år den till kronan indragna gamla kyrkojorden,
8 säl. i Bredåker, utgaf 1553 en hjälpgärd om 3 mk och 1555 en kostgärd
med 1 pd bröd, 1 t:na öl och 5 pd fläsk till K. Maj:ts behof (KA). Säges
varit gift med en nunna ur S:ta Clara kloster i Sthm.

En son Olaus Andreæ Angermannus, f. omkr. 1522, blef khde i V. Fernebo
1550, sedan i Mora 1574, d. 10/4 1607.  Var  farfarsfar  till  den  bekante  Mora-
prosten Jacob Boethius (Muncktell, Westerås Stifts herdaminne 2, s. 329).

2.  Henricus Engelberti (1557-74),  sannolikt  den  dn  Henrik,
som 1551 var kapellan i Nordingrå. Han arrenderar kyrkojorden i Bred-
åker år 1557 och underskref Ångermanländska prästerskapets trohetsför-
säkran till kon. Johan III 29 okt. 1568. Vid taxeringen för Älfsborgs lösen
1571 uppgaf han sina lösören: silfver 225 lod, pgr 271 mk, mässing 15 mk,
tenn 1 pd 16 mk, koppar 9 pd 11 mk, kor 16, kvigor 8, får 18, getter 12,
svin 5, samt hästar 2 för 40 mk, tillsammans i värde 1,533 mk 1 öre, hvaraf
han utgaf tiondedelen 153 mk 2½ öre. Han tecknar sig 28 mars 1575
pastor i Nordingrå, se där vidare.

3.  Olaus Martini (1575-95),  är  khde  här i Sidensjö 10 mars
1575 och uppbar i kraft af kon. Johans bref 27 jan. 1579 3 pund förlänings-
spanmål.  Enligt  ett  af  khden utfärdadt intyg afbrann annandag pingst
(20 maj) 1583 en by benämnd Näset här i socknen,  medan allt folket var
i kyrkan,  »så att ther platt intet undanslapp,  som ofvan knutstenarna
war». Där bodde 6 bönder. Herr Olof undertecknade Upsala mötes beslut
1593 och blef två år därefter khde i Nordingrå.

4.  Nicolaus Laurentii (1595-1630),  var  komm.  i  Sidensjö
1594, undert. som khde Söderköpings riksdagsbeslut 22 okt. 1595, uppbär
årligen sina 3 pund spanmål och utgaf åren 1613-18 20 dlr till Älfsborgs
lösen. I boskaps- och mantalslängden för 1628 upptages han med 11 per-
soners hushåll, men är förmodligen död 1630.  Ägde hemman i Näs.



258 SIDENSJÖ

G. m. Catharina Persdotter.
Af  barnen:  Lars Sidenius,  faderns  efterträdare;  Daniel Sidenius,  f.  i  sept.

1592, genomgick Gefle skola, stud. i Upsala 13/11 1617, informator för rikskanslern
Axel Oxenstjernas söner, jur. doktor och professor i Upsala, sist assessor i Svea
hofrätt, d. 1/6 1666;  en dotter,  g. m. länsman Eskil Olofsson i Näs, som 30/5 1648
af sin svåger Daniel inlöste hans del i fädernehemmanet.

5.  Laurentius Nicolai Sidenius  (1632-66),  son  till  företrä-
daren. Stud. i Upsala 17 apr. 1616,  var kapellan hos sin fader härst.
1628.  Undertecknar  från  år  1632  socknens  tiondelängder.  År  1646
var han landstingsman och erhöll 25 mars passedel för 2 hästar till hem-
resan. Uppbär sina 12 t:r vederlagsspannmål 10 juli 1650. Genom kgl.
bref  31  maj  1652  bekom  han ett helgårdsmantal i Österby kvitt och fritt
i sin och hustruns lifstid (Hsands läns landsbok 1652. KA). Död 1666
eller 1667.

G. 1) m. en dotter till khden Jonas Linnerius i Hsand
2) m. Anna Eriksdotter,  till  hvilken  mannen  30/5  1656  testamenterar  8

säl. och halfva gården i Österby för henne och  hennes  arvingar,  så  framt  hon
honom efterlefver »för den mödo och besvär hon med honom, gambla man, som
eljest  med  hushållet  haft  hafver  och  ähn ytterligare får». (Ådb. 22/8 1656.) Hen-
nes nådår utgick 1668.

Af barnen: Brita, g. m. efterträdaren, Elisabeth,, g. m. kaptenen Henning
Tideman  i  Mo,  Resele, i hans första gifte;  en dotter,  g. m. handl. i Söderhamn
Johan Johansson; Nils, stud. i Upsala 23/10 1640; Johannes, stud. 9/11 1643.

6.  Martinus Joannis Golenius (1668-89),  hälsinge.  Inskrefs
som minderårig 14 sept. 1643 vid Upsala universitet. Han undertecknar
som v. d. komminister in loco pastoris Torsåkers och Dals tiondelängd för
år 1652 och är 1654-68 kapellan i Sidensjö, där han bodde i By. Såsom
khde härstädes anmäler han på tinget 13 mars 1668 en båtsman, som
inkommit drucken i kyrkan. Inrättade 1671 den första kyrkboken i för-
samlingen. Jämte sin sacellan Jonas Bidenius insänder han en skrifvelse
dat. 6 juni 1688 till länets guvernör (GLA). Afled sannolikt 1689. Khden
Mårten var svåger till khden O. Hosselius i Nätra.

G. m. Brita Sidenia, företrädarens dotter, omgift m. efterträdaren.
Barn: Lars Golén, stud. 20/9 1681; Erik, f. 1656, stud. 20/9 1681, mag. i Greifs-

wald  1694,  rektor i Ystad,  slutl. khde i Sallerup, Skåne,  d.  1734;  Göran, länsman
i  Sidensjö,  afskedad,  lefde i oenigt äktenskap med Kerstin Marcidotter;  Christina,
f. 1664, g. m. komm. i Sidensjö Joh. Högberg; Margareta, f. 1669, g. m. länsman
Olof Joh. Salin i Salsåker, Nordingrå, där begr. 1715.

7.  Elias Eliæ Thallin (1691-1717), f. 1640 i Hsand. Med
testimonium  från  gymn.  stud. i Upsala 17 nov. 1664;  kollega i Hsands
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skolas 2 kl. 1669; sacellan i Sunne 1671, bodde på ett hemman, som han
inköpt i Gärsta i Marby, tjänstgjorde år 1676 tillika som sockenskrifvare.
Hos honom lär kon. Carl XI haft nattkvarter 1686 i en kornlada där i
Marby, som länge kvarstod. Utn. khde i Sidensjö 1691. Han synes sär-
skildt i yngre år varit skötsam och duktig i sin tjänst. Den 5 juni 1717
omförmäles i Hsands konsist. protokoll: Afhördes And. Hernodii bref af
d. 9 maj, begärandes Sidensjö pastorat, efter pastor Elias Thallin är sjuklig
och måst hollas vid sängen och all curam ecclesiæ anförtro sina diuncto,
föregifvandes det församlingen står på fallande fot af elak disciplin, och
försäkrar, att han skall sköta församlingen till det bästa till Guds namns
ära och församlingens uppbyggelse, dock med förordet, »att han den gamle
pastorem lofvar föda, nära och sköta till döddagar som en son». Men 20
juli afhördes pastor El. Thallins bref af den 8 juli, berättandes hvad han
måst gifva sin kapellan, näml. 12 t:r spl och 24 dlr k:mt, och adjuncto,
näml. 120 dlr k:mt, och förmodar, att ingen måtte trängia honom från
pastoratet, så länge han lefver.  Res.: Så länge hr pastor Thallin, fastän
han är sjuklig, har både capellan och hjälppräst och det är allenast ett
altare att sköta, så kan C:m icke samtycka därtill, att någon skulle intränga
sig i pastoratet, medan han lefver.  Han afled dock redan 14 okt. 1717.
Då endast sonabarn voro öfverlefvande och dessa enl. lagen ej kunde till-
delas nådår, samt tjänsteåret utlöpte 1 maj 1718, anmodades befallnings-
man O. Westman om Sidensjö prästbords besående.

G. 1) m. Anna Jonsdotter (Jdb. 28/4 1687);
2) m. Brita Sidenia, företrädaren khde Golenii änka.
Barn:  Elias, öfvertog Gärstahemmanet efter faderns flyttning från Jämtl.,

men nödgades sälja det 1711,  blef  sedan  sockenskrifvare,  d. 1717;  Isak, stud. i
Åbo 1703,  blef  kapellan  vid  Harju  och  Ylöjärvi kapellförs. under Birkala pastorat
i Finland.

8.  Hans Jacobi Unæus (1718-29), f. 1653 i Hsand, son till
glasmästaren och rådmannen Jacob Hansson Unæus och Anna Mört.
Stud. 23 nov. 1676,  kantor i Hsands skola 1680 samt tillika e. o. kollega
i 6:te klass 1681; prästv. 1684 till domesticus åt superint. Matth. Steuchius;
komm. i Resele 1688. Efter en längre öfverläggning i Hsands domkapitel
föreslogs till khde i Sidensjö herr Hans Unæus, som erhöll kon. Carls full-
makt, gifven Eda skans 22 juli 1718, och tillskrefs att oförtöfvadt begifva
sig af för att öfvertaga sitt pastorat. Redan 20 apr. 1722 begär han sin
måg Sundbom till adjunkt, men måste enl. konsist. utlåtande någon tid
patientera (ha tålamod). Sidensjö prästgård afbrändes 1721 af ryssarna.
Han afled som änkling 1729 före 31 mars. »Var en stark musiker och kantor
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samt besynnerligen en lycklig citharist.»  Prästbordet var så vanhäfdadt
att efterträdaren ej ville bruka det, förrän sterbhuset erlagt en af syne-
nämnden föreslagen ersättning å 437 dlr kmt.

G. m. Elisabeth Medenia, dotter till komm. Math. Medenius i Hammerdal-
Ström.

Barn: Jacob, f. 1683, klockare i Resele, d. där, begr. 1/4 1744, 61 år 17 d.;
Zacharias, handl. i Hsand, d. begr. i Hsands kyrka 11/11 1744;  Catharina,  f.  1698,
g. 1) m. komm. Chr. Hornæus i Ullånger, 2) m. komm. H. Burholm i Bjertrå;
Elisabeth,  g.  1718  i  Resele  m.  komm.  i  N.-Luleå  Isak  Nordmark;  Margareta,
f. 1700, g. 1/7 1723 m. komm. i Arnäs Haqv. Sundbom; Christina, f. 1701, g. 24/10
1723  m.  handl.  glasmäst.  i  Hsand  Olof Norman,  d. änka 1/5 1780;  Georg, handl.
i Hsand, g. 1754 m. Brita Chr. Olivebom.

9.  Johan Ol. Lidiin (1729-72), f. 3 dec. 1686 i Tynderö. För-
äldrar: länsman Olof Simonsson Lidiin och Sara Pädersdotter, boende i
Skilsåker. Stud. i Upsala 15 sept. 1708, adj. i Skön 1712; nådårspred.
efter khden Granholm i Tuna 1714; först e. stadskapellan i Hsand, erhöll
han 17 nov. 1716 fullmakt som ordinarie kapellan och tillika kollega i
skolans 1. klass. Huru han räddade en del af kyrkans ministerialböcker,
se D. I, s. 351. Utn. till khde i Sidensjö 1729, uppehöll han tjänsten på
förordnande s. å. och introducerades härst. 11 jan. 1730. Fullmäktig vid
1740 års riksdag; utn. prost 1764. Han var en rapper karl, förfaren i lagar
och förordningar och därför mycket använd som konsistorieombud vid
syner, prästval och processer,  men också för egen räkning snabb att gå
till tings. Efter en syn öfver Bredåkers stomjord i Sidensjö hade landt-
mät. Gerhard Edman i beskrifningen låtit undfalla sig en anmärkning, att
berörda jord vore nog vanhäfdad; prosten Lidiin, alltid stridsfärdig, stämde
landtmätaren omedelbart till laga ansvar. (Hdpr. 31/1 1767.) Afled i Sthm
27 sept. 1772 hos sin broder, postdirektör Anders Lidiin; 85 år 9 m. 24 d.

G. 1) 1/12 1717 m. komm. i Hsand Lars Staafs änka Mätta Oldberg, f. 2/6
1674, dotter af khden Elias Oldberg i Lit, d. 14/3 1745, begr. 14/4 i Sidensjö kyrkas
sakristia i murad graf.

2)  1748  m.  Ingrid  Hellberg,  dotter  till  komm.  i  Attmar  Christoffer  H.,
d. i Stigsjö prästg. 2/7 1787 i sitt 68. år.

En dotter: Sara, f. 16/10 1749, d. ung.

10.  Olof Lundström (1774-92), f. 24 okt. 1715 i Styrnäs.
Föräldrar: länsman Henrik Lundström och Elisabeth Olofsd. Gene. Stud.
i Upsala 24 nov. 1736,  prästv. i Hsand 25 Sept. 1743 till adj. åt komm.
P. Nenzelius i Boteå; utn. komm. i Boteå (Styrnäs) 18 dec. 1750, tilltr.
1751; khde i Sidensjö 15 sept. 1773, tilltr. 1774. I okt. 1782 anmäler
pastor Lundström,  att  efter  en Gudi ärad lycklig och välafslutad kyrko-



SIDENSJÖ   261

reparation kräfves här kyrkogårdens utvidgning på södra sidan; då stryker
prästbordets humlegård, men vill församlingen utse annat tjänligt ställe
därtill, så hade han intet däremot. Konsist. biföll (Hdpr. 30/10 1782).
Däremot motsatte han sig Skorpeds kapellsförsamlings begäran att få
Sidensjö komm. förflyttad till kapellet och hans tjänst sammanslagen med
kapellpredikantens, hvilket skulle förorsaka khden större utgifter och
dubbelt arbete. Konsistoriet kunde ej då tillstyrka förslaget mot pastors
och Sidensjö församlings vilja (Hdpr. 12/2 1783). Sista lefnadsåret rörd af
slag, fick han sonen Anders till biträde och afled 28 mars 1792.

G.  30/8 1751 m. Anna Catharina Sundia,  dotter  till  prosten  And.  Sundius
i Sollefteå, d. i Sunnansjö, Nätra 21/2 1811, begr. i Sidensjö 25/3 s. å.

Barn: Anders, f. 17/9 1752 i Sollefteå, efterträdare, sedan khde i Nätra;
Henrik, f. 19/4 1754, d. 1757, begr. i Boteå; Anna Christina, f. 20/4 1756, g. 26/12
1806 m. handl. o. rådman Lars Thuun i Hsand,  d.  där  14/11  1838;  Elisabeth,  f.
30/5 1759, g. 17/7 1796 m. landtmät. Olof Millén;  Catharina Helena,  f. 23/10 1762
i Boteå, g. 1) 20/10 1786 m. konstapeln Carl Magnus Ulfsparre, skiljd från honom
5/10 1791, 2) m. komm. i Tynderö Sam. Millén;  Maria Brita, f. i Styrnäs 7/6 1769,
g. 28/2 1794 m. v. ingeniören Ivar Dynæsius i Sidensjö.

11.  Anders Lundström (1794-1810), utn. khde i Sidensjö efter
fadern 28 aug. 1793; tillträdde ss khde i Nätra 1 maj 1810, se där vidare.

12.  Mag. Pehr Ledin (1811-20), f. 11 juni 1765, son af klen-
smeden vid Lögdö bruk Asmund Persson Löjdqvist, hvilken afled hos sin
son här i Sidensjö 27 sept. 1816. Stud. i Upsala vt. 1785; fil. kand. 21 apr.
1790 och promov. fil. mag. 1791. Prästv. redan 5 dec. 1790 i Hsand till
pred. vid Lagfors bruk och därtill utn. 8 dec. samt tillika past. adj. i Ljus-
torp; pred. endast vid Lagfors 1794, vid Lagfors och Lögdö bruk 1797.
Aflade past. ex. 29 maj 1804, utn. khde i Sidensjö 31 dec. 1810, tilltr.
1811; respondens vid prästmötet i Hsand 1812. Hade att utstå många
familjesorger genom tvänne hustrurs och två förhoppningsfulla söners
död. Afled af lungsot 14 maj 1820.

G. 1) 9/6 1794 i Lögdö kyrka m. Maria Christina Berg, dotter af slaktaren
Berg i Upsala.

2) 25/5 1797 i Lagfors brukskyrka m. Maria Krapp, dotter af brukspatron
Mattias Krapp och Maria Torslund; d. i Sidensjö 9/12 1812, 42½ år.

3) 13/3 1814 i Hsand m. Margareta Juliana Walanger, f. 24/4 1763, dotter af
landtmät. direktör Erik Walanger; d. i Hsand 22/11 1832.

Barn:  Märta,  f. 1/2 1795,  d. 25/3 1799 i Lagfors,  begr.  i  Ljustorp;  Maria,
f. 10/4 1798 i Lögdö, g. 29/3 1818 m. kommiss. landtmät. P. Näslund, d. å gården
Hagaris,  Nätra  27/12  1873;  Anna,  g. 3/3 1816 m. klockaren Nils Petter Allstadius;
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Asmund, f. 28/1 1800, drunknad; Matts, f. 6/1 1802, studiosus, drunknade 28/6 1818
under badning i Drömmesjön.

Tr.: Observationes selectæ historiam Succanam illustrantes, præs. E. M. Fant.
Ups. 1788. - De moralitatis norma a ratione derivanda, præs. D. Boethius ib. 1790.

13.  Mag. Anders Oldberg (1823-41),  f.  3  juli  1773  i  Indal,
son af khden därst. A. Oldberg. Sändes 6 år gammal till Hsands skola;
stud. i Upsala vt. 1794, promov. fil. mag. 1800; prästv. 10 juni 1798 till
adj. i Ragunda; sockenpred. i Styrnäs 11 apr. 1801 och komm. i Boteå-
Styrnäs 1811, där han stannade till 1823; aflade past. ex. 1815, var respon-
dens vid prästmötet 1817; utn. khde i Sidensjö 8 febr. 1821, tilltr. 1823;
honor. prost 15 dec. 1827; v. kontr.-prost i Ångermanlands nybildade
nordvästra kontrakt 23 jan. 1839. Han var en from, saktmodig och förnöj-
sam man, vänligt stämd mot den andliga rörelse, som började gifva sig
tillkänna i de ångermanländska församlingarna, och det säges, att han
vann helt sina sockenbors hjärtan, då han för deras djupare kristliga behof
uppriktigt hänvisade dem till P. Brandell. Afled 15 okt. 1841, bevarad i
kärt och aktadt minne, och begrofs med likpredikan (tryckt) af prosten
Holm i Själevad 14 nov.

G. 1) 1803 m. Märta Helena Södermark, f. 1784, d. i Styrnäs 26/5 1816.
2) 19/6 1819 m. Sara Sophia Hellström, änka efter prosten N. Bergstedt i

Refsund, d. i Hässjö prästg. 14/4 1856.
Barn i förra giftet: Anders, f. i Styrnäs 18/9 1804, khde o. kontr. prost i Alfta,

Hälsingland, d. 21/1 1867; Israel Edvard, f. i Söbbesta, Boteå 16/11 1808, d. 5/4 1809;
Helena Catharina, f. 30/10 1810.

Tr.: Circa connexionem artium scientiarumque elegantiorum cum genio popu-
lorum societatumque indole, observationes nonnullæ generaliores 1, præs. J. F. Neikter.
Ups. 1796. - De cognatione gentium ex linguis eruenda, id. præs., ib. 1800.

14.  Henrik Peter Aurén (1844-61), f. 24 aug. 1793, son till
klockaren i Selånger Sven Åsén. Stud. i Upsala 10 okt. 1817; v. kollega i
Hsand vt. 1820; prästv. 11 juni s. å. till biskopsadj. i Säbrå, adj. åt d:r
Sundberg i Sollefteå 9 jan. 1822; utn. till extra komm. i Ed 19 jan. 1825,
tilltr. 1826, men bodde i Långsele. Past.-ex. 18 juni 1825; v. past. 1840;
utn. khde i Sidensjö 21 sept. 1842, tilltr. 1 maj 1844. Honor. prost. Afled
10 sept. 1861. En hedersam prost, fridsam och trägen i sitt kall, äfven
jaktvän.

G. m. Christina Elisabeth Sundberg, f. 1807, dotter till prosten Abr. Sundberg
i Sollefteå, d. 28/6 1855.

Barn: Abraham, f. 4/7 1830 i Långsele, kommiss.-landtmät., gårdsägare i
Haparanda,  d. 1895;  Per Tycho,  f.  1832,  handlande,  d.  i  Haparanda  1879,  47 år
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12 d.; Margareta Sofia, g. 3/9 1853 m. folkskollär. o. kantor Carl Joh. Huss i
Själevad; Emma Kristina, f. 15/5 1834, g. 24/8 1859 m. komm. And. Ericson i
Skellefteå;  Brigitta Johanna,  f. 18/11 1835,  g. 1863 m. khden Mich. Otto Åkerstedt
i Boteå; Henrik Johan, f. 13/3 1839, d. 8/12 1855 i Sidensjö; Lydia Wilhelmina
Katarina, f. 1841, g. 1864 m. kommiss. landtmät. Carl Georg Colléen på Ullerum,
Boteå; Maria Elisabeth, f. 3/3 1846, d. 9/10 1864 i Utanede, Fors; Sigfrid.

15.  Isak Nydahl (1865-70), utn. khde i Sidensjö 8 aug. 1864,
tilltr. 1865, sist prost och khde i Gudmundrå n. 24.

16.  Ulrik Joachim Sellstedt  (1870-97),  f.  i  Hsand  5  dec.
1821. Föräldrar: konrektorn, sist khden i N.-Luleå Ol. Peter Sellstedt.
Inskrefs i Piteå skola 1833; stud. i Upsala ht. 1841; prästv. 21 dec. 1844
till v. brukspred. i Graninge; pred. vid Viksmo läger under beväringsmötet
1845; komm. adj. i Öfverlännäs 4 febr. 1846; v. komm. därst. 17 febr. 1847;
åter v. pred. i Graninge 9 mars 1848 och där ordin. brukspred. 7 nov. 1849;
aflade past. ex. 10 mars 1855; sökte Säfvars pastorat 1857, men inställde
sig ej vid predikoprofvet; komm. i Säbrå 9 sept. 1863, tilltr. maj 1864;
utn. khde i Sidensjö 14 mars 1870, tilltr. s. å.; förordn. att bestrida past.-
vården i Skorped 28 aug. 1872; v. kontr. prost 21 juli 1875 och ordin.
kontr. prost i Ångermanl. nordvästra kontrakt 11 nov. 1876; afsade sig
prostbefattningen 1882 för sjukdom.  Efter  några  års  tjänstledighet
afled han 20 juli 1897. Var omtyckt af allmogen för sitt enkla, stundom
nästan simpla umgängessätt, väldig jägare. (Minnesteckn. i 1904 års
prästmöteshandl.)

G. 1) 17/1 1850 i Graninge m. Greta Lisa Gröndahl, f. 1814, dotter af inspekt.
vid  Sollefteå  bruk  Joh. Gröndahl  och  Ulrika Sellstedt  samt  änka  efter  bruks-
pred. på Graninge Jonas Sellstedt, d. 3/6 1884.

2) 7/9 1886 m. Johanna Fredrika Nordlander, f. 30/10 1840.
Barn i förra giftet: Olof Anton, f. 17/12 1850, postexpeditör i Upsala, d. i

Örnsköldsvik 31/1 1919; Elisabeth Christina, d. 9/1 1855, 1 m. 14 d.

17.  Hans Fredrik Silén (1900-09), f. 10 febr. 1851 i Hassela,
Hälsingl.; föräldrar: bruksinspekt., sedan rådmannen i Hudiksvall Daniel
Silén och Helena Sahlin. Efter mogenhetsexamen i Hudiksvall 20 maj
1870 stud. i Upsala 30 sept. 1871; prästv. i Hsand 28 jan. 1877 till v. kapell-
pred. i Jörn; utn. komm. i Nätra 27 okt. 1879, tilltr. 1 maj 1881; aflade
past. ex. 3 mars 1883; af K. M:t utn. till khde i Vibyggerå 25 jan. 1884,
tilltr. 1885; utn. khde i Sidensjö 5 mars 1898, tilltr. 1900. Under ett uppe-
håll i sydfranska kurorten Cannes för att återvinna sin tidigt af sjukdom
angripna hälsa afled han 19 april 1909. (Minnesteckning i Prästmötes-
handl. i Hsand 1911.)
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G. 28/7 1877 m. Sara Katarina Norell, f. 7/4 1854, dotter af komm., v. rektorn
i Söderhamn Sven Norell och Laura Charlotta Berg.

Barn: Einar Efraim,  f. 20/6 1879 i Jörn,  utn. komm. i Nysätra 1905,  sist
khde i Umeå;  Paul Daniel,  f. 14/10 1880,  komm.  och  hospitalspred.  i  Hsand;
Sven Helge Erik, f. 16/2 1882, disponent vid Bollsta bruk, d. 19/12 1914; Simon Alarik,
f. 9/4 1883, trävarutjänsteman i Sundsvall; Milrid Laurentia, f. 11/6 1884, skol-
kökslärarinna vid Sunderby folkhögskola i N.-Luleå; Ali Fredrik, f. 3/10 1885,
kamrer i Sv. Handelsbanken i Hsand.

Tr.: Predikan på 5 sönd. eft. Tref. (i Predikn. af Hsands stifts prester 2, 1884).

KOMMINISTRAR I SIDENSJÖ.

1.  Nicolaus Laurentii [1594],  kapellan  här,  blef  följande  år
khde, n. 4.

2.  Johannes Olavi Angermannus [1614-17], stud. 13 febr. 1601,
är uppförd såsom sacellan i Sidensjö i uppbördslängderna för Älfsborgs
lösen under flere af de de angifna åren.

3.  Laurentius Nicolai Sidenius [1628-30] uppföres i boskaps-
och mantalslängden för 1630 med 4 personer, 1 häst och 4 kor (KA), här
khde n. 5.

4.  Sven Olai Djupzelius  (1633-54).  Enl.  kontrakt,  dat.  1632
10 maj, skulle herr Swen bli medhjälpare hos khde Lars mot att denne höll
honom kost och Sidensjöborna gåfvo honom en mark i kopparpengar.
Han kallas ock v. d. preco in Sidensjö 1633.  Kapellan hr Sven okvädas
af hustru Sisilla, som å tinget 1643 dömdes att böta 3 mark till treskiftes
(Ådb.)  Ägde  gård  i  Österby och köpte jord i Västerby 1649.  Sist khde
i Grundsunda.

5.  Martinus Joannis Golenius (1654-68), se kyrkoherdar i
Sidensjö n. 6.

6.  Jonas Sv. Bidenius (1668-88),  f.  i  Sidensjö,  son  till  komm.
n 4.  Stud.  i  Upsala  7  nov.  1663,  kapellan  i  Sidensjö  1668,  bodde
på sin faders hemman Österby, som han erhöll i arf, emedan det var inköpt
med moderns arfsmedel, medan herr Sven ännu var kapellan i Sidensjö.
Efter faderns död ville Jonas' yngre halfbroder, häradsskrifvaren Ivar
Grundell återbörda hemmanet, men detta hade vid arfskiftet blifvit upp-
deladt mellan herr Jonas' barn såsom deras rätta egendom. (Ådb.) Barnen
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voro vid faderns död omyndiga. På grund af undergången vådeld fick
herr Jonas Bidenius hjälp inom stiftet; så bidrog N.-Kalix kyrka med 9
daler 19 mars 1678. Lefde ännu 6 juni 1688, men afled förmodligen s. å.

Barn: Mårten Jonsson, tilläts 20/2 1694 att inlösa systrarnas del i Österby;
Kerstin, g. m. en snickare; andra dottern var blind, d. på hospital.

7.  Johan Pet. Högberg (1689-1737), f. 1659, bondson från
Utansjö, Högsjö s:n. Från Hsands gymn. stud. i Upsala 25 aug. 1681,
utn. komm. i Sidensjö 1689. Mottog från konsist. bref dat. 9 aug. 1718,
att han skulle en eller annan helgdag uppehålla gudstjänsten i församlingen
till dess novus pastor (Unæus) kan hafva rådrum en sådan lång väg att
resa. För sin höga ålder anhöll han 29 apr. 1730 att få till hjälp nådårs-
prästen i Nordmaling Matthias Edstedt,  hvilket  beviljades.  Han  afled
23 sept. 1737 och begrofs i kyrkans högkor 29 i samma månad »näst norr
om duken», efter att ha varit i församlingen 48 år och lefvat 78, intet alltid
så gudeliga som honom bordt, dock på sitt yttersta berömligen, och som
han vid ½ år legat sängfast mest af ålderdomssvaghet, så har han där-
under med bön och åkallan samt Jesu nattvards begående sig till döden
vackert  beredt,  utväljande  sig  till liktext Esaias 46, v. 3, 4.  (Sidensjö
kb., Lidiins ant.)

G. m. Christina Golenia, dotter till khden M. Golenius härst.; d. af slag 4/1
1752, 88 år.

Af barnen: Petrus, stud. 1711, tullnär i Söderhamn, öfvergick sedan i krigs-
tjänst 1718; Christina, f. 18/9 1696, g. m. kapellanen i Anundsjö Sv. Gravelius;
Brita, d. 5/6 1731, 37½ år g.

8.  Olaus Ullenius  (1739-56),  kallad  af  företrädaren  till  adj.
och prästv. juli 1735, förestod här nådåret och blef kallad till komm. af
församlingen,  men kom ej på konsistorieförslaget.  Valet försiggick 8
apr. 1739, hvarvid E. Ahlberg fick församlingsbornas vota, dock med
förbehåll, att dessa valröster ej måtte attenderas, förr än de fått nådigt
utslag på sin underdåniga ansökan att få Ullenius. K. Maj:ts resolution
föll 2 juni 1739 med förklaring, att Ol. Ullenius skulle ha tjänsten. Sist
komm. i Själevad.

9.  Johan Er. Dynæsius (1756-82), f. 1708 i Dynäs, Vibyggerå
s:n, döpt 2 aug., son till bonden Erik Jonsson och Märta Nilsdotter; stud.
i Upsala 8 sept. 1731, kallad till adj. af komm. Hans Widberg i Skog och
prästv. i juni 1737; past. adj. i Nora 1740, nådårspred. efter komm. O.
Modin i Umeå landsförs. 29 mars 1744, komm. adj. i Ullånger 1745 och i



266 SIDENSJÖ

Vibyggerå 1 apr. 1747; v. komm. åt den orkeslöse komm. Ol. Holmstrand
i Hässjö 1749, tjänade där i 6 år till sockenbornas uppbyggelse och hugnad
samt begärdes efter hans död till ordin. komm. Han uppfördes emellertid
på förslag till Sidensjö sacellani och erhöll därå fullmakt 5 maj 1756, tilltr.
genast.  Predikant  vid  prästmötet i Hsand febr. 1760 öfver text. Coloss.
3:10. Han afled 1 juli 1782 i pleuresi, efterlämnande änka och 7 barn i så
usel belägenhet, »att de nogsamt tarfvade K. Maj:ts nådigaste medlidande».
Boets behållning utgjorde blott 126 rdlr 31 sk. 9 r. spec.

G. 1) m. Helena Widberg, dotter till komm. i Skog Hans W.; d. i Vibyggerå,
begr. 13/5 1748.

2) 9/11 1749 m. Magdalena Stenklyft, dotter till landtfältskären och gästgif-
varen i Docksta Ivar J. Stenklyft; d. i Själevad 25/5 1814, 84½ år.

Barn: Hans, f. 30/10 1737, skolmästare i Gellivare, d. 1804; Marta Elisabeth,
f. 12/11 1738,  g.  9/6  1778  m.  handl. i Hsand Joh. Staaf i hans 2 g.;  d. i Sidensjö
2/9 1781; Erik, f. 14/8 1740, d. 16/12 1743; Sara, f. 22/12 1742, d. 17/6 1744; Petrus,
f. o. d. 25/12 1743;  Erik,  f. 7/12 1744,  komm. i Riddarholms förs.,  d.  på  Svartsjö
i Sånga 1/12 1823; Anna Helena, f. 3/3 1747, d. 8/4 s. å.; Helena, f. 26/4 1748 i Dynäs,
d. 13 d. g. och begr. jämte modern. - Ivar, f. 20/8 1750 i Hässjö, d. 14/11 1752;
Johannes, f. 4/9 1752, bonde i Nyland, d. 26/8 1808; Olof, hemmansägare i Nyland;
Jonas, f. 27/5 1757, ljöt döden genom förtäring af innehållet i en brännvinsflaska,
begr. 17/2 1760; Jonas, f. 18/2 1760, komm. adj. i Själevad, d. 1825; Ivar, f. 10/7
1762,  v. landtmätare,  bodde på klockarebordet i Sidensjö,  d. 5/12 1812;  Nicolaus,
f. 9/7 1765, handlande 1795; Greta Magdalena, f. 3/6 1768; Petrus, f. 20/2 1771.

10.  Olof Sidenberg (1784-1809), f. 19 maj 1741 i Å här i Siden-
sjö, son till bonden Jon Olsson och Anna Andersdotter; stud. i Upsala vt.
1764;  kallad  till  adj.  af  khden i Undersåker Sv. Hellström och prästv.
11 nov. 1770; utn. komm. i Sidensjö 13 aug. 1783; uppehöll nådåret efter
företrädaren och tilltr. 1785. I slutet af å 1801 erhöll han hjälp af adj.
Ullberg till sin död, som inföll 17 mars 1809.

11.  Mag. Olof Ullberg (1810-13), prästv. 7 dec. 1801 till adj. åt
företrädaren och tillträdde komm. sysslan efter honom 1 maj 1810. Sist
komm. i Arnäs n. 15.

12.  Pehr Nordenstedt (1813-22), utn. komm. i Sidensjö 17 mars
1813, sist komm. i Nätra n. 19.

13.  Pehr Björnlind (1824-25), f. 14 sept. 1778 i Kougsta,
Häggenås s:n, son till afvittringslandtmät., fil. mag. Pehr Björnlind och
Margareta Huss, khdedotter fr. Lit. Tidigt faderlös, blef den med stu-
dieanlag begåfvade sonen under skoltiden omhändertagen af sin halfmor-



SIDENSJÖ   267

bror rektor. Z. Medeen på Frösön. Efter erhållet viaticum stud. i Upsala
29 nov. 1799, prästv. 18 dec. 1803, tjänstgjorde dels som adj., dels som
nådårspred. i Bjertrå, Ullånger, Arnäs, Vibyggerå, Sidensjö och Lit.
Tjänstledig 1816.  Mottog  adjunktur  i  Refsund  1823 och erhöll i mars
s. å. fullmakt som komm. i Sidensjö med tilltr. maj 1824. Död af ett slag-
anfall ute på marken 25 juli 1825.

Vakanspred. här aug. 1825-apr. 1827 var Pehr Svedberg, sist khde i Indal.

14.  Henrik Lundblad (1827-29), erhöll fullmakt som komm. i
Sidensjö maj 1826, tilltr. 1827; sist. komm. i Nordingrå-Ullånger n. 20.

15.  Carl Nils Edström (1830-37), komm. i Sidensjö 18 nov.
1829, tilltr. 1 apr. 1830, e. komm. i Torsåker 1837; sist komm. i Nätra n. 20.

16.  Johan Billmark (1837-40), sist khde i Björna n. 2.

KAPELLPREDIKANTER I SKORPED.

1.  Mag. Israel Edenmark (1779-99), kallad af Sidensjö kapell-
bor till förste kapellpred. i Skorped och utn. 6 febr. 1779, utn. till komm.
i Ytterlännäs 10 juni 1797, tilltr. 1799, se komm. i Torsåker-Ytterlännäs.

2.  Samuel Millén (1800-20), utn. 15 juni 1800 till kapellpred.,
utn. till komm. i Tynderö juli 1819, tilltr. 1820, se Ljustorp.

3.  Erik Olof Sidenmark (1820-23),  utn.  komm.  i  Skorped  7
maj 1823.

KOMMINISTRAR I SKORPED.

1.  Erik Olof Sidenmark (1823-1837), utn. till komm. i Anund-
sjö 17 maj 1837, tilltr. s. å., sist komm. i Själevad.

2.  Lars Isak Hellman (1838-41), utn. komm. i Sidensjö och
Skorped, sedan K. Maj:t 23 nov. 1841 bifallit de bägge komministraturernas
förening till en befattning i Skorped.

KOMMINISTRAR I SIDENSJÖ och SKORPED.

1.   Lars  I.  Hellman  (1841-49),  utn.  till  khde  i  Öfver-Kalix
27 sept. 1847, tillltr. samma pastorat på förordn. 1 maj 1849, se Öfver-
Kalix.
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2.  Erik Daniel Hasselhuhn (1850-58), utn. komm. i Sidensjö-
Skorped 1848, tilltr. 1 maj 1850, utn. khde i Bodum 3 maj 1857, tilltr.
1858, se Bodums khdar n. 3.

3.  Hans Peter Söderberg (1858-69), utn. 11 jan. 1858 till komm.
i Sidensjö-Skorped, tilltr. s. å.; utn. khde i Hafverö 23 apr. 1867, tilltr.
1869, se Hafverö khdar n. 5.

Skorped afsöndrades härefter till eget pastorat.


